
Ders Adı Klinik Etik 

Dersin Türü Zorunlu 

Amaç Öğrencilerin yaşamın tüm evrelerindeki tıbbi uygulamalarda ve araştırmalarda sık karşılaşılan 

etik konu ve sorunları tanımlaması, korunacak etik değerleri ve uygun çözüm yöntemlerini 

tanımasını sağlamaktır. 

İçerik • Klinik Etik 

• Ötanazi 

• Üreme Teknolojisi ve Etik 

• Tıbbi Araştırma ve Yayınlarda Etik 

• Tıpta Yasal Konular 

• Organ Transplantasyonunda Etik 

• Genetik ve Etik 

• Hasta Hakları 

Eğitim Yöntemi Anlatım, tartışma, soru-cevap, örnek olay incelemesi, gösteri 

Öğrenim 

Hedefleri 

• Yaşamın sonunda ortaya çıkan etik sorunları öğrenmeli, tedavi sonlandırılması, 

canlandırmama emri, hekim yardımlı intihar ve ötanazi konusunda temel bilgileri 

edinmeli, etik açıdan tartışılan yönlerini farketmeli, bu başlıkları hasta, aile, sağlık 

çalışanları, sosyal destek görevlilerini içine alacak bütüncül bir bakışla kavramalı. 

• Klinik uygulamada etik açıdan zor durumlarla karşılaşılabileceği ile ilgili farkındalık 

kazanmalı, böyle durumlarda karar verme sürecinde başvurulabilecek 

yaklaşımlardan “dört gözeli karar verme yönteminin” aşamalarını, her gözede 

korunan ilke ve değerleri, düşünmeye yol gösterecek soru ve bakış açılarını 

kavramalı. 

• Yaşamın başlangıcına ilişkin karşılaşılan etik sorunları öğrenmeli, yardımcı üreme 

teknolojileri, anne ve fetus hakları, taşıyıcı annelik, ovum ve sperm bağışı gibi çeşitli 

başlıkların etik boyutları ile ilgili farkındalık kazanmalı, öne sürülen farklı görüşleri 

kavramalı.   

• Araştırma ve yayın etiğinin tıbbın gelişimindeki vazgeçilmez yerini ve önemini 

kavramalı, bilim etiği ilkelerini, bilim insanının erdemlerini benimsemeli, araştırma ve 

yayın etiği ile ilgili etiğe aykırı tutum ve davranışlar ile ilgili farkındalık kazanmalı,  etik 

kurulların niteliklerini, araştırma ve yayın etiğinde değerlerin korunmasında 

oynadıkları kritik rolü bilmeli. 

• Öğrenci, tıbbi girişimleri düzenleyen uluslararası ve ulusal normatif metinleri tanımalı, 

yol göstericiliğe ihtiyaç duyduğunda bunlara başvurması gerektiği ve nasıl 

ulaşacağını bilmeli, bu düzenlemelerden doğan hekimlerin yasal sorumluluğunu, 

türlerini ve bunlarla ilgili mevcut işleyişi kavramalı. 

• Organ nakilleri uygulamaları ile ilgili temel kavramları, organ temin politikalarını, 

organ naklinin sosyo-kültürel boyutlarını öğrenmeli, canlı ve kadavra vericiler ile ilgili 

etik sorunlar, organ ticareti gibi etiğe aykırı davranışlar hakkında farkındalık 

kazanmalı, temin edilen organların adil paylaşımının etik boyutlarını tartışabilmeli.  

• Genetik teknolojilerin tıpta yarattığı dönüşümü kavramalı, genetik tanı ve 

danışmanlık, tarama testleri, kök hücre çalışmaları, klonlama ile ilgili etik tartışmaları 

kavramalı, genetik ile ilgili uluslararası bilimsel ve etik düzenlemeleri tanımalı. 

• Hasta haklarının koruduğu değerleri, içeriğini, gelişimini ve yer aldıkları ulusal ve 

uluslararası düzenlemeleri öğrenmeli, bu hakların yaşama geçirilmesinde sağlık 



çalışanlarına düşen sorumluluğu kavramalı, yaşama geçirilmesi önündeki engelleri, 

yaşanan etik sorunları tartışmalı. 

Değerlendirme 

Yöntemi 

Çoktan seçmeli kurul sonu sınavı 

  

 


